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Informe emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública en relació amb la reclamació presentada contra un 
ajuntament per denegació de l’accés a informació relacionada amb l’incident 
ocorregut durant la cavalcada de Reis  
 
 
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) demana a 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) que emeti un informe sobre la 
reclamació presentada contra un Ajuntament per denegació de l’accés a informació 
relacionada amb l’incident ocorregut durant la cavalcada de Reis en què va morir un dels 
cavalls participants. 
 
Analitzada la sol·licitud, que s’acompanya d’una còpia de l’expedient administratiu tramitat 
davant la GAIP, i d’acord amb l’informe de l’Assessoria Jurídica emeto l’informe següent: 
 
 

Antecedents 
 
1. En data 24 de gener de 2022, una entitat animalista adreça un escrit a un ajuntament en 
què, arran el coneixement de la mort sobtada d’un dels cavalls participants en la cavalcada 
de Reis, sol·licita la informació següent: 
 

“I.- Si la cavalcada comptava amb tots els permisos corresponents. 
II.- Se’ns doni trasllat dels permisos amb els quals comptava. 
III.- Se’ns informi de quina entitat organitzava la cavalcada. 
IV.- Se’ns informi si la cavalcada comptava amb un veterinari present i el nom del 
facultatiu. 
V.- Se’ns informi si es va dur a terme la necròpsia de l’animal i en cas afirmatiu se’ns 
doni trasllat del resultat del mateix. 
VI.- Se’ns informi des de quan es compta amb animals a la cavalcada i si tenint en 
compte els aconteixements es deixarà de fer. 
VII.- Se’ns informi si s’ha dut a terme una investigació dels fets i el resultat del mateix. 
VIII.- Se’ns informi si s’ha incoat expedient sancionador al propietari de l’animal. 
IX.- Se’ns doni trasllat de l’informe veterinari que indica que l'animal va morir d'un atac 
de cor. 
X.- S’indiqui si a la cavalcada algun altre èquid va resultar ferit.” 

 
2. En data 14 de març de 2022, l’entitat presenta reclamació davant la GAIP contra 
l’Ajuntament per denegació de l’accés a la informació pública sol·licitada. 
 
3. En data 21 de març de 2022, la GAIP tramet la reclamació a l’Ajuntament, requerint-li 
l’emissió d’informe en què fonamenti les seves posicions, així com l’expedient complet 
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relatiu a la sol·licitud d’accés a la informació pública i la identificació de les terceres 
persones que resultin afectades per l’accés reclamat. 
 
4. En data 26 d’abril de 2022, la GAIP reitera el requeriment de la documentació abans 
esmentada a l’Ajuntament, sense que, a data d’emissió del present informe, consti que 
l’Ajuntament hagi tramès la informació requerida. 
 
5. En data 28 d’abril de 2022, la GAIP sol·licita a aquesta Autoritat que emeti l’informe 
previst per l’article 42.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, en relació amb la reclamació presentada. 
 
 

Fonaments Jurídics 
 
 

 
I 

 
De conformitat amb l’article 1 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, l’APDCAT és l’organisme independent que té per objecte garantir, en 
l’àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i 
d’accés a la informació que hi està vinculada. 
 
L’article 42.8 de l’LTC, que regula la reclamació contra les resolucions en matèria d’accés a 
la informació pública, estableix que si la denegació s’ha fonamentat en la protecció de dades 
personals, la Comissió n’ha de demanar informe a l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades, el qual ha de ser emès en el termini de quinze dies. 
 
Per això, aquest informe s’emet exclusivament pel que fa a la valoració de la incidència que 
l’accés sol·licitat pot tenir respecte de la informació personal de les persones afectades, 
entesa com qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable, 
directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un 
nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o 
diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, 
cultural o social d'aquesta persona (article 4.1 del Reglament 2016/679, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades, en endavant RGPD). 
 
Per tant, queda fora de l’objecte d’aquest informe qualsevol altre límit o aspecte que no 
afecti les dades personals que constin en la informació sol·licitada. 
 
El termini transcorregut per a l’emissió d’aquest informe pot comportar una ampliació del 
termini per resoldre la reclamació, si així ho acorda la GAIP i es notifica a totes les parts 
abans que conclogui el termini per resoldre. 
 
En conseqüència, el present informe s’emet en base a les esmentades previsions de la Llei 
32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Llei 19/2014, del 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
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D’acord amb l’article 17.2 de la Llei 32/2010, aquest informe es publicarà al web de 
l’Autoritat un cop notificat a les persones interessades, amb l’anonimització prèvia de les 
dades personals. 
 
 

II 
 
L’article 4.2) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades 
personals (RGPD) considera “«tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones 
realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por 
procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, 
conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por 
transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, 
limitación, supresión o destrucción.”  
 
L’RGPD disposa que tot tractament de dades personals ha de ser lícit (article 5.1.a)) i, en 
aquest sentit, estableix un sistema de legitimació del tractament de dades que es fonamenta 
en la necessitat de que concorri alguna de les bases jurídiques establertes al seu article 6.1. 
En concret, l’apartat c) disposa que el tractament serà lícit si “es necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento”.  
 
Tal com es desprèn de l’article 6.3 de l’RGPD i recull expressament l’article 8 de Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals (LOPDGDD), el tractament de dades només podrà considerar-se fonamentat en 
aquesta base jurídica de l’article 6.1.c) de l’RGPD quan així ho estableixi una norma amb 
rang de llei.  
 
Per la seva part, l’article 86 de l’RGPD disposa que “los datos personales de documentos 
oficiales en posesión de alguna autoridad pública o u organismo público o una entidad 
privada para la realización de una misión en interés público podrán ser comunicados por 
dicha autoridad, organismo o entidad de conformidad con el Derecho de la Unión o de los 
Estados miembros que se les aplique a fin de conciliar el acceso del público a documentos 
oficiales con el derecho a la protección de los datos personales en virtud del presente 
Reglamento.”  
 
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (LTC), té per objecte regular i garantir la transparència de l’activitat pública. 
 
L’article 18 de l’LTC reconeix el dret de les persones a “accedir a la informació pública, a 
què fa referència l’article 2.b, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona 
jurídica legalment constituïda” (apartat 1). 
 
L’article 2.b) de l’LTC defineix “informació pública” com “la informació elaborada per 
l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o 
de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats 
d’acord amb el que estableix aquesta llei”. 
 
Per la seva part, l’article 53.1 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el 
dret d'accés a la informació pública (RLTC), concreta que és informació pública objecte del 
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dret d’accés “tota la informació, qualssevol dades o documents que les administracions 
públiques han elaborat, posseeixen, o poden legítimament exigir a terceres persones com a 
conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions.” 
 
Fer notar que, tot i el requeriment de la GAIP adreçat a l’Ajuntament en data 21 de març de 
2022, i reiterat en data 26 d’abril de 2022, no consta, si més no en la informació disponible, 
còpia de l’expedient seguit per l’Ajuntament en relació amb la sol·licitud d’accés que és 
objecte de la present reclamació. No consten, per tant, els motius pels quals l’Ajuntament no 
ha facilitat la informació sol·licitada a l’entitat reclamant. 
 
En qualsevol cas, la informació controvertida, si està en poder de l’Ajuntament, és informació 
pública en virtut de l’article 2.b) de l’LTC i, per tant, resta sotmesa al règim d’accés previst en 
aquesta normativa, que estableix, com a criteri general, que el dret d’accés a la informació 
pública només pot ser denegat o restringit per les causes expressament establertes per les 
lleis (article 20 i s. LTC). 
 
En concret, i pel que fa al dret a la protecció de dades personals, cal tenir en compte allò 
establert als articles 23 i 24 de l’LTC, així com els principis de la normativa de protecció de 
dades personals. 
 
 

III 
 
Tal com s’ha recollit en el punt 1 dels antecedents d’aquest informe, l’entitat reclamant 
sol·licita a l’Ajuntament diversa informació relacionada amb l’incident ocorregut durant la 
cavalcada de Reis en el municipi en què va morir un dels cavalls participants de manera 
sobtada. En concret, sol·licita la informació següent: 
 

“I.- Si la cavalcada comptava amb tots els permisos corresponents. 
II.- Se’ns doni trasllat dels permisos amb els quals comptava. 
III.- Se’ns informi de quina entitat organitzava la cavalcada. 
IV.- Se’ns informi si la cavalcada comptava amb un veterinari present i el nom del 
facultatiu. 
V.- Se’ns informi si es va dur a terme la necròpsia de l’animal i en cas afirmatiu se’ns 
doni trasllat del resultat del mateix. 
VI.- Se’ns informi des de quan es compta amb animals a la cavalcada i si tenint en 
compte els aconteixements es deixarà de fer. 
VII.- Se’ns informi si s’ha dut a terme una investigació dels fets i el resultat del mateix. 
VIII.- Se’ns informi si s’ha incoat expedient sancionador al propietari de l’animal. 
IX.- Se’ns doni trasllat de l’informe veterinari que indica que l'animal va morir d'un atac 
de cor. 
X.- S’indiqui si a la cavalcada algun altre èquid va resultar ferit.” 

 
L’RGPD defineix les dades personals com “toda información sobre una persona física 
identificada o identificable («el interesado»). Se considerará persona física identificable toda 
persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante 
un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de 
localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, 
fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona” (article 4.1)).  
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Al seu torn disposa que “la protección otorgada por el presente Reglamento debe aplicarse a 
las persones físicas, independientemente de su nacionalidad o de su lugar de residencia, en 
relación con el tratamiento de sus datos personales. El presente Reglamento no regula el 
tratamiento de datos personales relativos a personas jurídicas y en particular a empresas 
constituidas como personas jurídicas, incluido el nombre y la forma de la persona jurídica y 
sus datos de contacto” (considerant 14 RGPD). 
 
Convé apuntar que, segons consta en el web de l’Ajuntament, l’organització de la cavalcada 
de Reis a què es refereix l’entitat reclamant va correspondre a una associació cultural (...) 
amb la col·laboració del mateix Ajuntament. 
 
Vist això, cal dir que la major part de la informació pública sol·licitada en el present cas no 
conté dades personals, per la qual cosa no hi hauria inconvenient en lliurar-la a l’entitat 
reclamant, atès que la normativa de protecció de dades no resultaria d’aplicació en aquests 
casos. Ens referim en concret a la informació següent: 
 

- Si la cavalcada comptava amb tots els permisos corresponents (punt I).  
- Se’ls doni trasllat dels permisos amb els quals comptava (punt II), sens perjudici de 

les consideracions fetes al fonament jurídic IV d’aquest informe.  
- Se’ls informi de quina entitat organitzava la cavalcada (punt III).  
- Se’ls informi si la cavalcada comptava amb un veterinari present (punt IV). 
- Se’ls informi si es va dur a terme la necròpsia de l’animal i en cas afirmatiu se’ns doni 

trasllat del resultat del mateix (punt V). 
- Se’ls informi des de quan es compta amb animals a la cavalcada i si tenint en compte 

els esdeveniments es deixarà de fer (punt VI).  
- Se’ls informi si s’ha dut a terme una investigació dels fets (punt VII) i sobre si s’ha 

incoat un expedient sancionador (punt VIII), sens perjudici de les consideracions 
fetes al fonament jurídic VI d’aquest informe.  

- S’indiqui si a la cavalcada algun altre èquid va resultar ferit (punt X).  
 
La resta d’informació pública sol·licitada conté o pot contenir dades personals en els termes 
de l’article 4.1) de l’RGPD, per la qual cosa cal examinar si el dret fonamental a la protecció 
de dades personals dels possibles afectats justificaria o no una limitació del dret d’accés de 
l’entitat reclamant a la dita informació, d’acord amb allò establert als articles 23 i 24 de l’LTC 
i a l’article 15 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (LT). 
 
L’article 23 de l’LTC estableix que “les sol·licituds d’accés a la informació pública han d’ésser 
denegades si la informació que es vol obtenir conté dades personals especialment 
protegides, com ara les relatives a la ideologia, l’afiliació sindical, la religió, les creences, 
l’origen racial, la salut i la vida sexual, i també les relatives a la comissió d’infraccions penals 
o administratives que no comportin l’amonestació pública a l’infractor, llevat que l’afectat hi 
consenti expressament per mitjà d’un escrit que ha d’acompanyar la sol·licitud.”  
 
En termes similars, l’article 15.1 de la LT, en la seva redacció donada per la disposició final 
onzena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals (LOPDGDD), disposa el següent:  
 

“1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, 
afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en 
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caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a 
menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con 
anterioridad a que se solicitase el acceso.  
Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la 
salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos 
relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la 
amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se 
cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por 
una norma con rango de ley.”  
 

I l’article 24 de l’LTC disposa el següent:  
 

“1. S’ha de donar accés a la informació pública si es tracta d’informació directament 
relacionada amb l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’Administració 
que contingui dades personals merament identificatives llevat que, excepcionalment, 
en el cas concret hagi de prevaler la protecció de dades personals o altres drets 
constitucionalment protegits.  
2. Si es tracta d’altra informació que conté dades personals no incloses a l’article 23, 
es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’interès 
públic en la divulgació i els drets de les persones afectades. Per a dur a terme aquesta 
ponderació s’ha de tenir en compte, entre altres, les circumstàncies següents:  
a) El temps transcorregut.  
b) La finalitat de l’accés, especialment si té una finalitat històrica, estadística o 
científica, i les garanties que s’ofereixin.  
c) El fet que es tracti de dades relatives a menors d’edat.  
d) El fet que pugui afectar la seguretat de les persones.  
(...).”  
 

 

IV 
 

L’entitat reclamant sol·licita a l’Ajuntament que “se’ns doni trasllat dels permisos amb els 
quals comptava” l’organització de la cavalcada (punt II). 
 
D’acord amb la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives, “els espectacles públics i les activitats recreatives de 
caràcter extraordinari són els que es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al 
públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o 
en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d'establiments oberts al 
públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per a dur-hi a terme 
els espectacles o les activitats” (article 42.1). 
 
Es consideren espectacles públics de caràcter extraordinari, entre d’altres, les 
manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional, com ara, cavalcades o desfilades de 
caràcter popular, tradicional o de qualsevol altre índole (annex I, apartat II.2.e) del 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 
d’agost).  
 
L’article 42.2 de la Llei 11/2009 estableix que els espectables públics de caràcter 
extraordinari “estan sotmesos a autorització de la Generalitat, llevat que es duguin a terme 
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en municipis de més de 50.000 habitants o que es duguin a terme amb motiu de festes i 
revetlles populars. En aquests casos, estan sotmesos a llicència municipal.” 
 
Per la seva part, l’ordenança municipal d’usos de via pública i altres béns de dominic públic, 
disponible al web de l’Ajuntament, disposa que “en els casos en què l'activitat sol·licitada 
sigui d'interès públic l'autorització d'ocupació per usos especials o privatius pot ser atorgada 
per conveni entre l'Ajuntament i el titular o titulars d'aquella. En el conveni es pot preveure, 
així mateix, l'exempció o bonificació de la taxa o els drets d'ocupació que corresponguin, així 
com les condicions generals a què es sotmet l'activitat autoritzada i els compromisos que 
assoleix el titular de la llicència” (article 42).  
 
D’acord amb els preceptes citats l’organització d’un acte com la cavalcada de Reis requereix 
una llicència municipal o la signatura d’un conveni. Per tant, l’Ajuntament hauria d’haver 
atorgat aquesta llicència o signat el corresponent conveni, que constitueix sens dubte 
informació pública.  
 
Es desconeix en el present cas quina de les dues opcions s’haurien adoptat, la qual cosa 
obliga a examinar els dos escenaris possibles.  
 
En el cas que l’autorització de l’esdeveniment s’hagi dut a terme mitjançant llicència 
municipal, cal tenir present que en aquesta només hi constarà la identificació de l’entitat 
autoritzada.  
 
Tenint en compte que en el present cas es tracta d’una associació cultural i que, com s’ha 
apuntat al fonament jurídic III d’aquest informe, la informació referent a persones jurídiques 
queda exclosa de l’àmbit de protecció de la normativa de protecció de dades, d’acord amb la 
normativa de protecció de dades personals no hi hauria inconvenient en facilitar a l’entitat 
reclamant aquesta informació i, per tant, la llicència municipal. 
 
Ara bé, en el cas que l’autorització de l’esdeveniment s’hagi dut a terme mitjançant la 
signatura d’un conveni entre l’associació i l’Ajuntament, cal tenir present que en aquesta 
informació pública hi constarà la identificació de les persones físiques que actuen en 
representació d’ambdues parts.  
 
Als efectes de la ponderació exigida per l’article 24.2 de l’LTC, transcrit anteriorment, cal 
tenir especialment en consideració que els convenis de col·laboració han de ser objecte de 
publicació a efectes de transparència, tal com disposen els articles 8.1.f) i 14 de l’LTC.  
 
També que és la mateixa LTC la que estableix el contingut mínim que ha d’ésser objecte de 
difusió (article 14.2), limitant-la, pel que fa a les dades personals, a la informació sobre “les 
parts que els signen” (lletra a)), que, als efectes de l’article 5.1.c) de l’RGPD, hauria 
d’abastar únicament la identificació de les persones que actuen en representació d’aquestes 
parts.  
 
Així es recull, de fet, a l’article 44.1 del RLTC, el qual disposa que “als efectes de les lletres 
a) i b) de l'article 14.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s'ha de publicar una relació de 
convenis vigents i de les seves eventuals modificacions, que ha d'incloure un enllaç al text 
del conveni subscrit o de la seva modificació, prèvia anonimització de les dades personals 
diferents de la identificació amb nom i cognoms de les persones signants (...)”.  
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En la mesura que aquesta informació ha d’estar a l’abast de qualsevol persona, no hi hauria 
inconvenient per a que es lliurés també per la via del dret accés quan així se sol·licita.  
 
A més, pel que fa a les dades merament identificatives de l’empleat públic o del càrrec públic 
que actua en representació de l’Ajuntament en la signatura del conveni de col·laboració, 
l’accés a aquesta informació, en els termes de l’article 70.2 del RLTC, també vindria habilitat 
per les previsions de l’article 24.1 de l’LTC, per tractar-se d’informació identificativa 
directament relacionada amb l’organització, el funcionament o l’activitat pública de 
l’Ajuntament. Això, llevat que, excepcionalment, en un cas concret hagi de prevaler la 
protecció de dades personals o altres drets constitucionalment protegits.  
 
En aquest sentit apuntar que a l’expedient tramès no consten motius o circumstàncies a 
partir de les quals es pugui apreciar que en aquest cas ha de prevaldre el dret a la protecció 
de dades dels afectats, o un altre dret constitucionalment protegit, sobre el dret d’accés de 
l’entitat reclamant, en la mesura que no s’acrediten circumstàncies personals que ho 
justifiquin. 
 
Així doncs, i a manca de disposar de les al·legacions que hagin pogut formular les persones 
afectades –a les quals s’hauria d’haver donat trasllat de la sol·licitud i/o de la reclamació 
d’acord amb els articles 31 i 42 de l’LTC-, cal reconèixer el dret de l’entitat reclamant a 
accedir a aquest tipus d’informació identificativa. 
 
Per tot plegat, cal concloure que l’entitat reclamant podria accedir al conveni de col·laboració 
formalitzat entre l’associació cultural i l’Ajuntament, si fos el cas.   
 
 

V 
 
L’entitat reclamant també sol·licita a l’Ajuntament “el nom del facultatiu” present en la 
cavalcada (punt IV) i “l’informe veterinari que indica que l'animal va morir d'un atac de cor” 
(punt IX).  
 
L’accés a aquest tipus d’informació de què pugui disposar l’Ajuntament requereix d’una 
ponderació raonada entre l’interès públic en la seva divulgació i els drets de les persones 
afectades, tal com disposa l’article 24.2 de l’LTC. 
 
D’acord amb l’article 18.2 de l’LTC, l’exercici del dret d’accés “no és condicionat a la 
concurrència d’un interès personal, no resta subjecte a motivació i no requereix la invocació 
de cap norma”, tot i que certament conèixer la finalitat de l’accés pot ser un element que es 
tingui en compte a l’hora de fer la ponderació necessària. 
 
L’entitat reclamant, la qual es constitueix com a una entitat sense afany de lucre que 
contribueix als interessos generals en l’àmbit de protecció dels animals, fonamenta la seva 
petició d’informació, segons consta en l’escrit de reclamació, en una possible vulneració de 
la legislació de protecció dels animals.   
 
Convé apuntar que l’organització d’espectacles públics de caràcter extraordinari en què es 
facin servir animals, com és el cas que s’examina, a banda de disposar amb la corresponent 
autorització administrativa (llicència municipal o conveni de col·laboració), ha de respectar la 
normativa aplicable en matèria de benestar o protecció dels animals. 
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El Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril (TRLPA), disposa que “les persones propietàries i les posseïdores d'animals han de 
mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d'acord 
amb les característiques de cada espècie” (article 4.1). 
 
Al seu torn disposa que “els certàmens, les activitats esportives amb participació d'animals i 
d'altres concentracions d'animals vius han de complir la normativa vigent, en especial la 
relativa a condicions higienicosanitàries, de protecció i de seguretat dels animals” (article 7 
TRLPA).  
 
Destacar que l’article 44.3.u) del TRPLA qualifica com a infracció greu, entre d’altres, “no 
donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut.” 
 
Per la seva part, el Reial decret 804/2011, de 10 de juny, pel qual es regula l’ordenació 
zootècnica, sanitària i de benestar animal de les explotacions equines i s’estableix el pla 
sanitari equí, disposa que “en el caso de concentraciones de équidos para concursos o 
competiciones o para actividades de carácter lúdico o cultural deberán, si la autoridad 
competente así lo considera necesario, disponer de dispositivos de ducha para caballos y 
tener acceso a asistencia veterinaria” (article 4.3.h)).  
 
Tenint en compte que en el present cas un dels èquids participants en la cavalcada va morir 
de manera sobtada, es pot considerar d’interès públic poder conèixer si l’acte comptava amb 
totes les mesures pertinents a efectes de garantir el benestar d’aquest animal, tal com 
exigeix la normativa aplicable. En aquest sentit, pot ser d’interès conèixer la identitat del 
facultatiu a qui li corresponia, en exercici de la seva activitat professional, oferir l’assistència 
veterinària adequada a l’èquid, pel que fa a la comprovació del seu estat  de salut. Així 
mateix, seria d’interès poder conèixer, no només l’informe en què es recullen les 
circumstàncies i causa de la mort de l’èquid i que permetrien establir si es van o no adoptar 
les mesures adequades per garantir el seu benestar, sinó també el professional que 
l’elabora en exercici de llur professió.  
 
Des del punt de vista de la protecció de dades, lliurar aquesta informació comportaria una 
ingerència en el dret a la protecció de dades dels facultatius afectats, atès que permetria 
conèixer no només llur identitat sinó també una determinada actuació en relació amb uns 
fets controvertits. Però cal tenir en compte que es tractaria en tot cas d’aspectes vinculats a 
la seva activitat professional i exercici de la professió com a veterinaris, amb la qual cosa 
l’afecció de la seva vida personal seria menor. Cal tenir en compte que la identitat del 
veterinari que actua en un esdeveniment d’aquest tipus sovint podrà ser conegut pels 
propietaris dels animals participants, ateses les característiques de la seva intervenció. 
 
Destacar, al respecte, que la normativa específica que regula els col·legis professionals 
determina la informació mínima dels professionals col·legiats que, a través de la finestreta 
única al Registre de col·legiats, ha de ser objecte de publicitat activa per a la millor defensa 
dels drets dels usuaris i consumidors.   
 
Així, l’article 10.2 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre els col·legis professionals, 
disposa el següent: 
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“2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de 
los consumidores y usuarios, las organizaciones colegiales ofrecerán la siguiente 
información, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita: 
a) El acceso al Registro de colegiados, que estará permanentemente actualizado y en 
el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los 
profesionales colegiados, número de colegiación, títulos oficiales de los que estén en 
posesión, domicilio profesional y situación de habilitación profesional. 
(...)” 

 
En el mateix sentit, l’article 40 bis de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de 
professions titulades i dels col·legis professionals, estableix el següent: 
 

“1. Els col·legis professionals han de facilitar mitjançant la finestreta única els tràmits i 
procediments relatius al lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici per tal 
que els i les professionals puguin realitzar per via electrònica i a distància tots els 
tràmits necessaris i conèixer l’estat de tramitació dels procediments en els quals es 
tingui la condició d’interessat. Així mateix s’ha de facilitar mitjançant la finestreta única 
la informació útil per a la millor defensa dels drets dels consumidors i usuaris. 
2. En tot cas, els col·legis professionals han de garantir l’accés mitjançant finestreta 
única a la informació següent: 
a) L’accés al registre de col·legiats, que ha d’estar actualitzat, en el qual constin les 
dades següents: nom i cognoms dels professionals col·legiats, número de col·legiació, 
títols oficials, domicili professional. 
(...)” 

 
Tenint en compte l’interès públic en el coneixement de la informació sol·licitada per al control 
del compliment de la normativa aplicable, així com que la identitat de les persones que 
exerceixen la professió de veterinari, en els termes apuntats, ha de ser pública i que la 
identitat del veterinari que intervé en l’esdeveniment pot ser coneguda també per altres vies, 
la normativa de protecció de dades no impediria en aquest cas l’accés de l’entitat reclamant 
a la informació sol·licitada.   
 
 

VI 
 
L’entitat reclamant també sol·licita informació vinculada a l’exercici de les funcions 
inspectores i sancionadores en matèria de protecció dels animals que corresponen a 
l’Ajuntament d’acord amb el TRLPA.  
 
En concret, l’entitat sol·licita que “se’ns informi si s’ha dut a terme una investigació dels fets i 
el resultat del mateix” (punt VII). També que “se’ns informi si s’ha incoat expedient 
sancionador al propietari de l’animal” (punt VIII). 
 
Fer avinent que la normativa de protecció de dades només resultaria d’aplicació, respecte 
l’accés a aquesta informació, en la mesura que el resultat de la investigació que, si escau, 
s’hagi pogut dur a terme arran els fets ocorreguts durant la cavalcada de Reis o la 
informació sobre la possible obertura d’un procediment sancionador al propietari de l’animal  
afectés a persones físiques (article 4.1) RGPD).  
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Cal recordar que, per la informació que es disposa, en el present cas l’organització de la 
cavalcada corresponia a una associació cultural. Per tant, si informar sobre el resultat de la 
investigació o l’obertura d’un procediment sancionador només impliqués lliurar informació 
relativa a aquesta entitat no hi hauria inconvenient des de la perspectiva de la protecció de 
dades en facilitar aquest tipus d’informació pública a l’entitat reclamant.  
 
En el supòsit que es pogués veure afectada una persona física (podria ser el cas de la 
persona propietària de l’èquid), caldria tenir en consideració que la informació sobre les 
persones investigades per la seva possible implicació en un fets que podrien ser constitutius 
d’alguna de les infraccions previstes al TRLPA es considera informació relacionada amb la 
comissió d’infraccions administratives. 
 
L’article 23 de l’LTC només permet l’accés a la informació relativa a la comissió d’infraccions 
amb el consentiment exprés i per escrit de la persona afectada per l’accés sol·licitat. L’article 
70.1 de l’RLTC estableix que correspon a l’entitat sol·licitant aportar aquest consentiment en 
el moment de la sol·licitud d’accés, la qual cosa no consta que s’hagués produït en aquest 
cas. Per tant, el dret a la protecció de dades de la persona investigada prevaldria sobre el 
dret a l’accés a la dita informació de l’entitat reclamant. 
 
Fer notar, en aquest punt, que el TRLPA atorga a les entitats animalistes que vetllen pels 
interessos generals en l’àmbit de la protecció dels animals, com és el cas de l’entitat 
reclamant, la condició d’interessades en els procediments sancionadors establerts en la 
mateixa llei “en els casos en què hagin formulat la denúncia corresponent o hagin formalitzat 
la compareixença en l’expedient sancionador, sens perjudici de la privacitat de les dades de 
caràcter personal” (article 20.4).  
 
Vist això, l’entitat reclamant hauria de poder conèixer el resultat de la investigació per tal de, 
si ho considera pertinent, presentar la corresponent denúncia. També hauria de poder 
conèixer si s’ha obert un expedient sancionador als efectes de poder-hi comparèixer en 
defensa dels animals en el cas concret. Ara bé, el mateix TRLPA preveu expressament que 
l’accés a aquest tipus d’informació relativa a procediments sancionadors s’ha de dur a terme 
preservant la privacitat de les persones afectades. 
 
La normativa de transparència habilita la possibilitat de donar accés a la informació pública 
amb la prèvia anonimització de les dades personals (article 15.4 LT i article 70.5 RLTC), és 
a dir, de manera que la informació que es lliuri no guardi relació amb una persona física 
identificada o identificable.  
 
El RLTC recull aquestes previsions, tot establint que, a efectes de transparència, s’entén per 
anonimització “l'eliminació de les dades personals de les persones físiques afectades que 
consten en la informació i qualsevol altra informació que pugui permetre identificar-les 
directament o indirectament sense esforços desproporcionats, sense perjudici de poder 
mantenir, si escau, les dades merament identificatives dels càrrecs o personal al servei de 
les administracions públiques que dicten o intervenen en l'acte administratiu” (article 
70.6.a)). 
 
Això, traslladat al cas que ens ocupa permetria, i sembla que s’ajustaria en major mesura als 
termes de la sol·licitud, informar a l’entitat reclamant del resultat de la investigació i sobre 
l’obertura d’un expedient sancionador. Tot i que l’anonimització, en atenció a les 
circumstàncies concurrents, pogués no resultar plenament eficaç en alguns casos, resultaria 



 

12/12 

 

una opció acceptable per tal de fer compatible en aquest cas el dret d’accés de l’entitat 
reclamant a la dita informació i el dret a la protecció de dades de la persona investigada.   
 
 

Conclusió 
 
La normativa de protecció de dades no impedeix l’accés de l’entitat reclamant a la informació 
pública sol·licitada que no conté dades personals. 
 
L’entitat reclamant té dret a accedir al conveni que, si escau, s’hagi pogut establir per la 
celebració de l’acte. També té dret a accedir a la informació relativa als veterinaris que van 
intervenir a què es refereix la seva sol·licitud.  
 
L’entitat reclamant també pot accedir al resultat de les actuacions d’investigació que s’hagin 
dut a terme i conèixer si s’ha obert un procediment sancionador quan es refereixi a persones 
jurídiques o, de manera anonimitzada, quan es refereixi a persones físiques. 
 
Barcelona, 26 de maig de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


